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PRoToKoŁ
z obrad XLIX Sesji Rady Miasta

z dnia 14 l ipca 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczęstniczyło 14
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek otganizacyjnych Miasta , zaproszeni
przedstawicię|ęza}<ładówpracyiorganizacji.

Nieobecni rani usprawiedliwieni :
1. Marian Janowski

obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska, która powitaŁa zaptoszonych
gości, publiczność oruz wszystkich radnych'
Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że radni otrzymaIi proponowany porządek.

v Zwróciłasięzzapfianiem, czy sąuwagi do ptzedłoionego porządku obrad.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zwróclt' się z prośba do Rady Miasta o wprowadzęnie do
porządku obrad dwóch dodatkowych tematów:
- zaciryniecie kredytu na realizacje inwestycji PN. Wykonanie placów zabaw d|adzieciptzy

szkołach podstawowych Nr I,2 i 4,
- zacirynięcie kredytu narea|izacje inwestycji,,Zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 5''.
Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie porządek obrad po naniesionych poprawkach.
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 14 radnych) w następującym
brzmieniu:
l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2, Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.

.4. Uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 20I0-20I 4.

.5.Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.
,6. Zmiana budzetu Miasta na 2010 rok.
,7,Przystąpienie do realizacjiprogramu pt. ,, JUBILEUSZOWY ZAwRoT GŁowY _

program Szkoły Podstawowej Nr 4 im' Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.
'8, Zaciryniecie kredytu na rea|izacje inwestycji PN. Wykonanie placów zabaw d|a dzieci przy

szkołach podstawowych Nr I, f i 4,
,9, Zacirynięcie kredyu narea|izacje inwestycji ,,Zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 5.
1 0. Interpel acje, zapytania.
IL Zakoirczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad:
- XLx Sesji Rady Miasta zostat.przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 4. Uchwalenie Wieloletniego Planu'Inwestycyjnego na lata 2010-2014.

Temat referował Paweł Piątkiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i
Integracj i Europej skiej.

L



Powiedział m.in.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowieckana|ata2}I}-2}I4 przedstawia w swej treści
Iocznę plany inwestycyjnę oraz wielkość środków finansowychprzeznaczonych w okresie objętym
planem narea|izacjęposzczególnych zadań. Wymaga on corocznej ana|izy i weryfikacji.
Plan ten stanowi aktua|tzację planu przyjętego w roku 2008.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu analizowałaprzedłoŻony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowieckana|ata2010-20|4, zapoznała się z wyjaśnieniami
Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego' Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza
Miasta.
Komisja zaopiniowała pozytywnte przedłoŻony Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa
Mazowieck a na lata 20 I 0 -20 1 4.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła tręść projektu uchwały w sprawie
przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowieckana|ata20l0-20l4.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 5. Prryjęcie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referował Paweł Piątkiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i
Integracj i Europej skiej.
Powiedział m.in.

Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka jest dokumentem określającym misję oraz ce|e i kierunki
rozwoju w różnych obszarach zycia lokalnej społeczności. Niniejszy dokumęnt stanowi koncepcję
świadomego dĘenia Miasta do uporządkowania działan w celu osiągnięcia sukcesu społecznego i
go spodarcze go, wykorzy stuj ąc mozliwo śc i oruz szanse rozwoj owe.
Z chwiląprzystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe, możliwe do zastosowania
instrumenty, rokujące przyspieszenie rozwoju naszego miasta. Przesłanką do aktualizacji Strategii sanowi
fakt,izma ona byÓ podstawa do opracowania dokumentów, słuzących wdrażaniudziałań finansowych ze
środków funduszy struktrnalnych Unii Europejskiej ( okres 2007-2013). Ponadto daje on również
podstawy do opracowania wieloletniego planu inwestycyj ne go.
Zadaniarri do przewidywanego wykonania jest podniesienie standardu infrastruktury oraz polepszenie
dostępności do oferowanych usług w zakresie e-informacji kulturalnej i systemu edukacyjno-
informatyc Znego w rawskiej oświacie.
Przyjmując przedŁoŻoną Strategię i rea|izując załoŻone w niej cele strategiczne Miasto będzie dęyć do
osiągnięcia ztownowazonego rozwoju zkorzyściądla całej społeczności lokalnej.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu analizował'aprzedł'ozony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Miasta Rawa Mazowiecka , zapoznała się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedł.oioną uchwałę w sprawi e przyjęcia Strategii Rozwoju
Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta Gtazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 6. Zmiana budżetu Miasta na 2010 rok.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Proj ekt uchwały doty czy zm|any w uchwale budzetowej na 201 0 rok w zakresie :

I. Zmiany w planie dochodów budzetu;
Dział 801.

Przyjmuje się do budzetu Miasta dotację zbudietupaństwa w kwocie 2|9,311 zł.
przeznaczoną na dofinansowanie ręa|izacji zadania pn. Wykonanie placów zabalry d|a dzieci
przy szkołach podstawowych Nr 1' 2 i 4, rea|izowanych w ramach rządowego programu
''Radosna szkoła''.

f. Zmlany w planie wydatków;
Dział758 _ zwiększa się o kwotę 9.317 zł. rczerwę ogólnąbudzetu miasta.

Dział 801.

- rozdział 80101 _ zwtększa się o kwotę 90.000 zł.. vtydatkibteŻące w SP Nr 1 i Nr 2 zprzeznaczeniem
na wykonanie prac remontowych w tych placówkach.
W SP Nr l wyremontowane będzie pomieszczenia, w ktorym urządzone będzie miejsce do zabaw
d|a dzieci w ramach progfamu ,,Radosna szkoła,,
y SP Nr 2 istnieje koniecznośó remontu w budynku,,małej szkoły dla potrzeb Świetlicy
Srodowiskowej wynikająca zza|ecennałozonych po kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, Remont głównie dotyczyłby kuchni i jadalni.
- zmnie1sza się o kwotę 50.000 zł.',w wyniku rozstrzygniętego przetargu planowane wydatki
na wykonanie placów zabaw w ramach projektu,'Radosna szkoła,,.
- rozdziaŁ 80i95 - wprowadza się do budzetu miasta nowe zadanie planowane do sfinansowania z
środków Unii Europejskiej w ramach RPo, a dotyczące projektu tnformatyzacji w szkołach i
przedszkolach miejskich,,Szybciej, lepiej, skuteczniej _ rawska e-oświata''. Kwota 25.000 zł.
dotyczy pokrycia kosztów opracowania wniosku oraz studium wykonalności projektu.
Dział92|.
- rozdział' 92116 _ wprowadza się do budzetu nowe zadanie planowane do realizacji przy
współudziale środków zUnii Europejskiej w ramach RPo, a dotyczącego podniesienia standardu
infrastruktury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług w zakresie e-informacji
kulturalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
Kwota 55.000 zł. przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji technicznej oraz
opracowanie studium i przygotowanie wniosku do RPO.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po analizie ptzedłoionego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Zmlafiy budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

ZmIarLy budżetu na 2010 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych,

Ad 7. Prrystąpienie do realizacji programu pt. o, JUBILEUSZOWY ZAwRoT GŁowY -

program SzkoĘ Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowała Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 Pani Rokicka.
Powiedziała m.in.
Program skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w

nŃie Mazowieckiej. Celem ogólnym projektu jest pobudzanie aktywnoŚciizaangaŻowania
w działarianatzecz rozwoju i edukacji uczniów tej szkoły.
Cel ogólny realizowany będzie przęz ce\e szczegółowe:
- podniesienie kompetencji i poziomu wtedzy uczniów poprzęzudział' w dodatkowych
zĄ ęciach edukacyj nych,
- ukazanie mocnych stron uczniów i podniesienie wiary we własne możliwości,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych i sportowych jako inwestycja w kapitał ludzki,
- wspieranie wielofunkcyj nego rozwoj u dzieci z obszarow wiej skich,
- wzbogacanie osobowości dziecka orazksńahowanie jego wraŹliwości.
W ramach projektu organizowanebędązajęcia artystyczne ph. ,,Co nam w duszy gra,,, zĄęcia

czytelniczo - literackie ph. ,,Kornellada", sportowe - ,,sportowo czyli fair play" i ,,Piknik
j ubileuszowy,, - pokaz konczący proj ekt.
Projekt jestzgodtly z Planem DziałantaPoKl lX,Dział'anie 9.5 ',oddolne inicjatywy edukacyjne na

obszarach wiej skich'' Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jest zgodny z celami strategicznymi na poziomie Unii Eruopejskiej (SWW 1.3.3.), kraju

G\roRo cel strategiczny 2 i 6), regionu (Strategia Rozwoju WojewództwaŁódzkiego na lata

2OO7 -2020),powiatu (Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego nalata2007 -2013),

miasta (Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka).

opinię Komisji oŚwiaty przedstawił Leszek Górecki - Przewodniczący Komisji.
Kómisja po unili,i"przediozonego materiału, po wyjaśnieniach Dyrektora Szkoły Podstawowej

Nr ł opińiuje pozytyumie proponbwany p,og'urn ,, jugLpuSZoWY ZAWROT GŁOWY -

p'og'i- Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
r-omiija Budżetu po ana|izie ptzedłoŻonego materiału, po wyjaśnieniach Dyrektora Szkoły ,
Podstawowej Nr 4 opiniuje pozytywnie proponowany program,, JUBILEUSZOWY ZAWROT

GŁowY _ program Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosków nie było.
Przówodnicząca Rady Miasta GrazynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

przystąpienie do realizacji programU Pt. ,, JUBILEUSZOWY ZAWROT GŁowY -

p.og'u1n Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

I



Ad 8. Zaciągniecie kredytu na rea|izacje inwestycji PN. Wykonanie placów zabaw dla dzieci
przy szkołach podstawowych Nr 1' 2 i 4.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta'
Powiedziała m.in.
Zaciaga się kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł- na finansowanie planowanego
deficytu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2010 roku, na rca|tzai1ę inwestycji pn.''
Wykonanie placów zabau, d|a dzieci ptzy szkołach podstawowych Nr 1, 2 t 4, realizowanych
w ramach rządowego programu ''Radosna szkoła'' w dzia|e 800, rozdziale 80101, zgodnie z
uchwałąbudzetową. Spłata kredytu nastąpi w latach 20II-f0|2.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja BudŻetu po analizie przedł'oŻonego materiału' po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaciryniecia kredytu na rcalizacje
inwestycji PN. Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych Nr l, 2 i 4.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zacirynięcia kredytu na realizacje inwestycji PN. Wykonanię placów zabaw dla dzieci przy
szkołach podstawowych Nr I,2 i 4'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 9. Zaciągnięcie kredytu na realŁacje inwesĘcji,,Zagospodarowania terenu wokół
Przedszkola nr 5.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m'in.
Zacirya się kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zt. na finansowanie planowanego
deficytu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2010 roku, na rea|izację inwestycji pn.''
Zagospodarowanie terenu wokół PrzedszkolaI7r 5,, w dzia|e 800, rozdziale 80104 zgodnte z
uchwałąbudzetową. Spłata kredyu nastąpi w latach 20II-20I2.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po ana|izie przedłoionego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaciryntęcia kredyu na rea|izacje
inwestycji ,,Zagospodarowania tęrenu wokół Przedszkola nr 5.

Innych wniosków nie byto.

Przewodnicząca Rady Miasta Gr{zynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu na realizacje inwestycji ,,Zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 5.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie' Głosowało 14 radnych.

I



Ad 8. Interpelacj e, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść pisma Starosty Rawskiego
doĘ czące go przeksztaŁcenia SP Zo Z,
Proponowane dwa warianty:

1) likwidacja SPZJZ i utworzenieprzez Powiat Rawski spółki prawa handlowego, której
przedmiotem działa|ności byłoby prowadzenie niepublicznego zakJadu opieki zdrowotnej'
który zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu,
w ramach tfrezpteczenia zdrowotnego.

2) 2) likwidacjaSPZOZiv,1ldzieriawienie uzytkowanego przezZa|<ład mienia, będącego
własnościąPowiatu Rawskiego, wyłonionemu podmiotowi. DzięrŻawanieruchomości będzie
się wiązać zprzejęciem do realizacji świadczeńzdrowotnych likwidowanego SPZoZ,

Zarząd Powiatu Rawskiego zv,nocił. się z prośbądo Rady Miasta o rozwaŻenie proponowanych
wariantów ptzekształ'cenia i wyrażenie swojej woli' odnośnie utworzenia półki i określenie wielkości
udziałów ( wielkość środków finansowych).

Przewodnicząca Rady GraŻyna Dębska Zaproponowat'a aby w tą sprawa zająć się na następnym
posiedzeniu Rady,( krótki termin od otrzymani pisma otaz sezon urlopów ) w miesiącu sierpniu.

Radny Sławomir Stefaniak zgł'osiŁ wniosek aby tę Sprawą przedyskutować na tej sesji, lub aby zajęł.a
się komisja oświaty i przedstawiła opinię w tej sprawię'PrzęłoŻęnie dyskusji na następna sesje
niczego nie zmieni.

Burmistrz Miasta zabierając głos potwierdził stanowisko Przewodniczącej Rady Miasta, gdyźzna
posiedzeniu nie ma nikogo zZnządu Powiatu w celu wyjaśnienia wątpliwości co do form
przekształcęnia SP Zo Z.

Radny Wojciech Kubicki zgłosił' wniosek formalny aby dyskusję w sprawie przekształceniasPzoz
Przenieść na następna Sesję planowana na miesiąc sierpień i zaprosió przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w celu przedstawienia informacji na temat sytuacji organizacyjno-finansowej Szpitala.

Wniosek został poddany pod głosowanie. W głosowaniu został.ptzyjęty większościągłosów.
Głosowało 13 radnych,za|2, wstrzymujący -1.

Na tym punkcie Przęwodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakonczenie obrad XLIX Sesji Rady
Miasta.

Sesjatrwałaod godz. 14oo do 16 
oo 
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